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1. Резюме
На 26-27 април 2018 г. ГД „Земеделие и развитие на селските райони“ на Европейската комисия (ГД АГРИ)
организира работна среща на ЕПИ-АГРИ на тема „Възможности за земеделските производители в ерата на
цифровите технологии: ролята на Системата за знания и иновации в селското стопанство (СЗИСС)“. Срещата се
организира в сътрудничество с Центъра за съвети и обучение по развитие на селските райони на Латвия. 94
представители от 25 европейски държави се срещнаха в Юрмала (Латвия), за да споделят опит и вдъхновяващи
примери, за да обсъдят потребностите и за да идентифицират възможностите за насърчаване на цифровизацията
чрез Системите за знания и иновации в селското стопанство (СЗИСС)1.
Понастоящем голяма част от земеделските производители вече се възползват от цифровите технологии, но все
още съществуват пречки, които спират използването на пълния им потенциал. Повечето земеделски производители
имат нужда от подкрепа, за да се запознаят с новите технологии и за да ги възприемат, както и за да вземат
решения относно използването на информационни и комуникационни технологии (ИКТ), адаптирани към
конкретните им потребности. Това е отразено в Съобщението на Европейската комисия (ЕК) относно „Бъдещето на
прехраната и селското стопанство“2, което отчита огромния потенциал на технологичното развитие и
цифровизацията за адресиране на настоящите и бъдещите предизвикателства, пред които е изправен
селскостопанският сектор. Според това съобщение обаче въвеждането на нови технологии „продължава да е под
очакванията и е неравномерно в рамките на ЕС, като съществува определена необходимост да се предприемат
действия за подобряване на достъпа на малките и средните стопанства до технологии.“ (COM(2017)713).
Следователно, общата цел на работната среща беше да изследва и засили ролята на Системите за знания и
иновации в селското стопанство – СЗИСС (с особен акцент върху консултантите и селските мрежи), които
подкрепят запознаването с цифровите технологии и използването им на ниво стопанство.
Работната среща на ЕПИ-АГРИ се съсредоточи върху двойната роля на СЗИСС в цифровия преход: СЗИСС, които
дават възможност на земеделските производители да поемат по пътя на цифровия преход (Раздел 5) и СЗИСС,
които извличат полза от цифровия преход, за да подобрят функционирането си (Раздел 4). По време на събитието
участниците представиха над 20 примера и инициативи, които послужиха като основа за последващи разсъждения
и обсъждания. Представените примери предложиха цялостен поглед върху настоящото разнообразие от дейности,
подобряващи внедряването на цифровизацията в селското стопанство в Европа. Те показаха участието,
сътрудничеството и насочването към различни действащи лица от СЗИСС. Най-общо казано, работната среща
подкрепи работата в мрежа между действащите лица от СЗИСС в цяла Европа, като обедини и свърза
опитите на представители от цяла Европа, които са изправени пред сходни предизвикателства и възможности.
Земеделските производители и консултантите играха централна роля в работната среща, като въпросите на ниво
терен бяха включени в обсъждания между партньори.
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2. Въведение
Цифровите технологии могат да подпомогнат земеделските производители в Европа при осигуряването на
безопасни, устойчиви и качествени храни. Те не само помагат на земеделските производители „да произвеждат
повече с по-малко“, но и са насочени към предстоящите предизвикателства за устойчивостта на селскостопанския
сектор.
Мрежата ЕПИ-АГРИ е предприела значителни действия за полагане на основите за стимулиране на един
цифровизиран и разполагащ с данни земеделски сектор3. Няколко действия допринесоха за идентифицирането на
възможностите, трудностите и бъдещите потребности, така че земеделският сектор в Европа да може да поеме по
пътя на цифровата революция. Тези дейности подчертаха, че макар и понастоящем голяма част от земеделските
производители вече да се възползват от цифровите технологии, все още съществуват пречки, които спират
използването на пълния потенциал на тези цифрови технологии. Повечето земеделски производители имат нужда
от подкрепа, за да се запознаят с новите технологии и за да ги възприемат, както и за да вземат решения относно
използването на ИКТ, адаптирани към конкретните им потребности. Това е отразено в Съобщението на ЕК относно
„Бъдещето на прехраната и селското стопанство“4, което отчита огромния потенциал на технологичното развитие
и цифровизацията за справяне с настоящите и бъдещите предизвикателства, пред които е изправен
селскостопанският сектор. Според съобщението обаче въвеждането на нови технологии „продължава да е под
очакванията и е неравномерно в рамките на ЕС, като съществува определена необходимост да се предприемат
действия за подобряване на достъпа на малките и средните стопанства до технологии.“ (COM(2017)713)
Общата цел на работната среща беше да изследва и засили ролята на Системите за знания и иновации в селското
стопанство – СЗИСС (с особен акцент върху консултантите и селските мрежи), които подкрепят
запознаването с цифровите технологии и използването им на ниво стопанство. Специфичните цели
бяха:
• обмен на опит за начините, по които знанията и иновациите могат да подпомогнат цифровия преход на
селското стопанство, и по-специално да се разсъждава върху ролята на консултантските услуги и националните
и регионалните селски мрежи;
• идентифициране и споделяне на ефективни инструменти и методи за съобщаване на възможности за
цифровизация на земеделските производители, особено в малки и средни стопанства от всички сектори;
• анализ на начините, по които цифровите технологии могат да трансформират СЗИСС и възможностите, които
те предлагат за подобрена работа на СЗИСС – по-специално съвети – чрез идентифициране на добри и
новаторски практики;

•

насърчаване на работата в мрежи между консултантите и останалите действащи лица на СЗИСС в целия ЕС с
цел обмен на ресурси и подкрепа при прехода към цифрово селско стопанство.

В ЕК се призовава изготвянето на законодателни предложения относно консултантските услуги по
Общата селскостопанска политика след 20205, както и работата в мрежи, които могат да играят
решаваща роля при осигуряването на един модернизиран селскостопански сектор в рамките на
по-широката рамка на СЗИСС. Така работната среща на ЕПИ-АГРИ предложи своевременна възможност
за действащите лица от СЗИСС да обменят добри практики и да обсъдят конкретни начини за
насърчаване и споделяне на знания, нововъведения и цифровизация и да насърчат внедряването им.

1

Концепцията за системи за знания и иновации в селското стопанство (СЗИСС) се използва, за да се опише начинът, по който хората и организациите се обединяват с цел
насърчаване на взаимното учене, за да генерират, споделят и използват знания и информация, свързани със селското стопанство. Необходимо е участието на голямо
разнообразие от хора при създаването на знания в областта на селското стопанство.
2
https://ec.europa.eu/agriculture/future-cap_en
3
Вж. брошурата на ЕПИ-АГРИ: Shaping the digital (r)evolution in agriculture
4
https://ec.europa.eu/agriculture/future-cap_en
5
С особена препратка към законодателното предложение относно стратегическите планове на ОСП COM(2018)392
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3. Работната среща
Работната среща на ЕПИ-АГРИ „Възможности за земеделските производители в ерата на цифровите технологии: ролята
на СЗИСС“ се проведе в Юрмала (Латвия) на 26 и 27 април 2018 г. Срещата се организира в сътрудничество с Центъра
за съвети и обучение по развитие на селските райони на Латвия.
На срещата участваха 94 представители от 25 европейски държави. Бяха представени най-силно заинтересованите
действащи лица от СЗИСС (вж. графиката по-долу). Най-голямата група от участници се състоеше от представители на
услуги за консултации и съвети, следвани от изследователи и земеделски производители.

7,4%

4,3%

4,3%

Асоциации и кооперативи на земеделски производители
25,5%

Организации за консултации и съвети и служби, подкрепящи
иновациите

14,9%

Земеделски производители
Промишленост
Подкрепящи звена на национални или регионални селски
мрежи (ПЗ на НСМ/РСМ) + ЕПИ НМ/РМ
Оперативна група

5,3%

Други мрежи и платформи, представители на образованието и медиите
Програми за РСР/Управляващи органи

4,3%
12,8%

Изследователски организации

3,2%

Европейска комисия
9,6%

8,5%

Служба на ЕПИ-АГРИ

Фигура 1: Разпределение на участниците в работната среща по тип участник в СЗИСС
Програмата на работната среща беше съставена съгласно четирите основни цели и включваше представянето на
над 20 вдъхновяващи инициативи, насърчаващи цифровизацията на селскостопанския сектор. Сесиите и
презентациите имаха за цел да поставят участниците и техния принос в основата на събитието. По-голямата част
от работната среща беше посветена на работа по групи и обсъждания с взаимодействие.
Според повече от половината представители четирите цели бяха постигнати, а 97% от участниците смятаха, че
предоставената информация и проведените обсъждания са полезни за бъдещите им дейности.
Много от участниците показаха активност в социалните мрежи по време на събитието. Разговорът беше предаден в
Twitter Moments, като по този начин се предостави добър общ преглед на тези два дни, вижте тук.
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4. СЗИСС, придружаващи цифровия
преход на селскостопанския сектор
Комбинираната работа на консултанти, системи за обучение и
образование в селското стопанство, изследователи и организации на
земеделски производители често се нарича Система за знания и
иновации в селското стопанство (СЗИСС). СЗИСС се отличава със
своята особена важност за подпомагане на иновациите в стопанствата
в цяла Европа чрез възможности за цифрова трансформация.
Образованието, изследванията и особено консултантските услуги в
областта на селското стопанство, заедно с останалите действащи лица
от СЗИСС, трябва да помагат на земеделските производители да
открият мястото си в цифровото пространство. В тази връзка
съобщението на ЕК относно „Бъдещето на прехраната и селското
стопанство“6 предвижда „укрепване на консултантските услуги в
рамките на СЗИСС“ и подчертава огромното значение на знанията,
уменията, съветите и иновациите7.

Фигура 2: Изображение, представящо
Системи за знания и иновации в селското
стопанство (Инге ван Оост, 2018)
Цифровизацията
носи
със
себе
си
както
предизвикателства, така и възможности за самите
национални и регионални СЗИСС, които е необходимо да
актуализират начина си на функциониране и да
възприемат потенциала на новите потоци от данни и
технологичните развития. Съществува едновременно
необходимост
и
възможности
за
засилване
на
комуникацията в рамките на националните и регионалните
СЗИСС и между тях. Множество съществуващи и нови
потоци от данни и знания биха могли да послужат за
различни цели и да бъдат изведени на по-високо ниво чрез
подобрени приложения на ИКТ в съчетание с
взаимодействия както лице в лице, така и в цифрова среда.
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Първата част от работната среща имаше за цел да демонстрира
дейности, които допринасят за обмена на знания и иновации и
подкрепят цифровия преход на селскостопанския сектор. В
Таблица 1 по-долу са представени и обобщени десет примера за
работа от различни ъгли, които включват различни действащи
лица от СЗИСС.

Таблица 1. Примери за дейности, подкрепящи
цифровия преход на селскостопанския сектор
ИНИЦИАТИВА/
ПРОЕКТ

6

КРАТКО ОПИСАНИЕ

ВКЛЮЧЕНИ ЛИЦА

Подкрепени от
държавата услуги за
цифровизация на
селското стопанство
в Естония (Естония)

- Създаване на централна електронна система,
която да свързва и интегрира съществуващите
данни с аналитични модели и практически
приложения.- Един е-портал за всички
услуги в подкрепа на селското стопанство, по-бързо
управление без хартия за клиенти на
Разплащателната агенция.

Изследователски организации,
земеделски производители и
организации на земеделски
производители, консултанти,
компании в областта на ИКТ

Интелигентна
селскостопанска
система Gaiasense
(Гърция)

Многоизмерна интелигентна селскостопанска
система, съчетаваща информационните технологии
със селскостопанските науки по един холистичен
начин. Тя подпомага земеделските производители
при вземането на решения чрез предоставяне на
висококачествени консултантски услуги за
оптимизация на производството чрез иновативна
комбинация от данни, резултати от изследвания,
научни познания и практически опит.

Разработчици на ИКТ
(Neuropublic), Gaia Epicherein
(частно дружество с основни
акционери кооперативи),
изследователски организации,
земеделски производители и
кооперативи на земеделски
производители, консултанти

Обучение от
разстояние
IBERS
(Обединено
кралство)

Изцяло онлайн следдипломно обучение за веригата
за доставки в областта на селското стопанство и
храните, основана на пасища. Курсовете представят
критична оценка на революционни изследвания,
като ги свързват с реални ситуации в сектора и
преподават умения за тълкуване на научна
информация на учащите.

Изследователски организации,
консултанти, земеделски
производители и учащи

Проект SC-TRACE
(Франция)

Оптимизация на проследимостта на фитосанитарни
продукти и семена чрез оптично разчитане.
Партньорите (включително земеделските
производители) по цялата верига имат възможност
автоматично да възстановяват информация за
проследимостта в своята информационна система.

Coop de France, FNA
(национална федерация на
търговците на селскостопански
продукти), дистрибутори,
доставчици на фитосанитарни
продукти и семена, софтуерни
компании.

Е-услуги за
собственици на
гори и доставчици
на услуги Metsään.fi
(Финландия)

Отворена е-услуга за управление на частна горска
собственост и за упражняване на търговска дейност
с трети страни. Центърът по горите на Финландия
събира и поддържа данни за горските ресурси,
които обхващат частните гори. Е-услугата към
момента има 100 000 потребители и обхваща
12 млн. хектара.

Център по горите на
Финландия, Институт по
природни ресурси, МСП,
собственици на гори,
Министерство на земеделието
и горите
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Цифрови
инструменти за
подкрепа на
кооперативи за
селскостопанска
техника
(Франция)

CUMA са кооперативи за услуги, създадени от и за
земеделските производители.
Тяхната цел: колективна инвестиция и използване
на техника, сгради и работници за задачи, които са
пряко свързани с производствените цикли.
Принос на Националната федерация на CUMA:
внедряване на специфичен цифров инструмент за
Cuma – Cumalink (оптимизация на използването на
оборудване в CUMA) и партньорства със
стартиращи предприятия за подчертаване на
използването на цифровите технологии в CUMA
(вградени технологии).

Членове на CUMA са 212 000
земеделски производители.
Мрежа от около 300
фасилитатори в 90 федерации,
които отговарят за съдействие
на земеделските производители
при разработване на
колективните им проекти

ФГ по цифровизация
и големи данни в
земеделието,
храните, горското
стопанство и
селските райони
(Испания)

Фокусна група, насърчаваща интерактивен
процес в контекста на Програмата в областта на
цифровите технологии. ФГ работи по:
идентифициране на най-добри практики и
налични технологии, различните
предизвикателства (чрез ос 3: налични
технологии и тяхното въвеждане;
цифрово разделение; и управление и
информационна екосистема) и идентифициране и
приоритизиране на пречките за цифрова
трансформация, ролите, които различните действащи
лица могат да развият в процеса на цифрова
трансформация, и стимули (включително
неикономически).

38 експерти от национални и
регионални публични
администрации,
селскостопански
сектор (кооперативи,
организации на земеделски
производители, хранителновкусова промишленост,
търговци), ИТ компании
(големи технологични,
селскостопански
технологични, стартиращи
предприятия), консултантски
услуги (публични и частни),
академични и изследователски
институции, държавни
предприятия

ReCAP: Укрепване на
ОСП
(ЕС)

Изследователски проект по Хоризонт 2020, който
създава връзки между публичните администрации
и земеделските производители чрез използване на
иновативни решения за наблюдение на земята и
икономически целесъобразни инструменти. Той
адресира съществуващите празноти в процесите за
съответствие и следене, като същевременно
улеснява прилагането на ОСП в земеделските
практики.

Изследователски организации
(NOA, UREAD, DRAXIS), 635
земеделски производители,
270 съветници, ИТ компании
(CREVIS) и компании за
подкрепа за иновации и
консултиране (INI, ETAM).

Единно приложение Цифров инструмент за регистриране на парцели за
различни изисквания, свързани с Общата
(Белгия)
селскостопанска политика, Директивата за
нитратите и развитието на селските райони.
Използва се за директните плащания,
агроекологични споразумения и изчисляване на
законовите стандарти за наторяване.

Сътрудничество между Отдела
по селско стопанство и
рибарство и Фламандската
поземлена агенция

Прецизно земеделие
с елементи на
геоинформатика
„АГРО е-обучение“
(Eramus+) (ЕС)

Учащи и преподаватели в
учебни заведения в
областта на земеделието.

Платформа за е-обучение за прецизно земеделие,
поддържано чрез ГИС, дидактически материали,
работни срещи за ГИС и прецизно земеделие,
обмен на опит между изследователски институти и
търговски дружества и представяне на интернет
приложения, подпомагащи управлението на
културите. Образователната платформа ще бъде
достъпна за селскостопански консултантски услуги
с цел самообучение и ще засилва прилагането на
прецизно земеделие.

финансирано от

Представените примери предложиха цялостен поглед върху настоящото разнообразие от дейности, подобряващи
внедряването на цифровизацията в селското стопанство в Европа. Те показаха участието, сътрудничеството
и насочването към различни действащи лица от СЗИСС. Заедно те демонстрираха, че внедряването на цифрови
технологии напредва с бързи темпове и постига много практични резултати.
Участниците в работната среща показаха засилен интерес към представените случаи и повдигнаха въпроси относно
достъпността на инструментите за земеделските производители, реалното участие или нивото на прилагане
от земеделските производители и възможностите им да предоставят обратна връзка (особено в електронното
обучение). Освен това участниците обсъдиха различните измерения на управлението на данните при
представените примери и подчертаха решаващата роля на държавните администратори като доставчици на данни.
Беше налице и интерес към потенциалната възможност за възпроизвеждане на примерите в други региони или
опции за сътрудничество в рамките на съществуващите инициативи.
Накрая участниците разсъждаваха върху действащите лица в СЗИСС и техните взаимоотношения, вдъхновени
от встъпителна презентация от Инге ван Оост относно същността на СЗИСС, в чийто център са земеделските
производители (вижте Фигура 2). По време на груповите обсъждания участниците посочиха, че трябва да се добавят
и други действащи лица към списъка с приложими действащи лица в СЗИСС, като потребители/граждани и държавни
администрации (в т.ч. съставители на политики).
Освен това те отчетоха разнообразието в общността от земеделски производители (вместо да обърнат внимание
просто на отделния земеделски производител) в рамките на екосистемата на СЗИСС. На земеделските производители
като колектив може да се гледа като на своеобразна СЗИСС. Следователно, в рамките на общността от земеделски
производители съществуват различни роли по отношение на обучението (т.е. такива в начална фаза на внедряване,
последователи и др.). Освен това знанията могат да се генерират и обменят на различни организационни нива (т.е.
между партньори, в групи, сдружения, кооперативи и съюзи). Заключението е, че могат да бъдат открити разнообразни
подходи за обучение (т.е. трансфер на умения между поколения от земеделски производители, учене през целия
живот и др.). Освен това СЗИСС могат да бъдат разглеждани и от географска гледна точка: те могат да бъдат местни,
регионални, национални, на ниво ЕС или световни.
Следващата сесия на програмата се концентрира върху начина, по който цифровите технологии могат да подобрят
функционирането на СЗИСС. За начало на обсъждането бяха представени примерите за платформите APIAGRO във
Франция и Bisnes+ във Финландия.

IBERS-DL @IBERS_DL 26 април
Наблюденията от @EIPAGRI_SP #Finland @
ProAgria предоставят сходен модел за обмен на
знания на #Wales @FarmingConnect. С около 45
000 посещения на стопанства годишно и
пътуване
над
5,5
км,
те
започват
разработването на онлайн платформи, за да
намалят своя въглероден отпечатък.
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APIAGRO е онлайн платформа за данни,
която събира и прави кръстосана проверка
на данни от разнообразни източници в
селскостопанския сектор. В момента тя
включва над 200 масиви от данни от
селскостопански
технически
институти,
частни дружества (т.е. производители на
семена, агрохимични дружества и др.) и
публични администрации. Платформата
адресира потребностите от СЗИСС по
отношение на съхранение на данни, достъп
и публичност, както и разработване на
приложения.
Тя
използва
приложен
програмен
интерфейс
(API)
за
разпространение на данни и услуги.
https://plateforme.api-agro.fr/
ProAgria е организация от финландски
експерти, предлагаща широк набор от
консултантски услуги относно развитието на
селските райони. ProAgria разработва
платформата Bisnes+ – онлайн платформа,
която има за цел да подобри няколко нива
на начина на функциониране на СЗИСС и поконкретно услугата, предоставяна на
земеделския производител, т.е. достъп до
съвети (денонощен) и до информация или
анализ и управление на стопанството (т.е.
сравнителен
анализ,
стратегическо
планиране и т.н.).

Вдъхновяващите примери послужиха като основа за интерактивни обсъждания по групи. Участниците разгледаха
въпроса относно функционирането на СЗИСС и кои области се нуждаят от повече внимание и биха могли да се
подобрят чрез цифровата трансформация.
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Както се очакваше, резултатите от разделените групи подчертаха, че функционирането на СЗИСС би могло да донесе
различни ползи от цифровите решения. Има няколко връзки и потоци от знания, които могат да бъдат адресирани.
По-долу е представено кратко резюме на тях.

Таблица 2. Потенциално подобряване на функционирането на СЗИСС чрез цифрови решения
ВРЪЗКА В СЗИСС

СВЪРЗАН(И) ПРИМЕР(И)
ОТ РАБОТНАТА СРЕЩА

ОБЛАСТ, КОЯТО ИЗИСКВА ВНИМАНИЕ

От земеделски производител
Има какво да се подобри в обмена на знания между
към земеделски производител земеделските производители. Взаимодействието между
земеделските производители и цифровите технологии би могло
да помогне за развитието на връзките, например чрез
инструменти за сравнителен анализ, подкрепени от данни.
Тази гледна точка поставя земеделските производители в
центъра на СЗИСС и отчита специфичността на всеки контекст
и стопанство, така че съветите от други производители да
могат да бъдат адаптирани към конкретната ситуация.

•
•

Виртуална ферма PLAID

От земеделски производител
От първостепенно значение както за земеделските
към консултант, от консултант производители, така и за консултантите е те да се свързват
към консултант
по-добре спрямо потребностите на потребителите на
по-индивидуално ниво. Показването на конкретните ползи
за земеделския производител и демонстрирането на
успешното въвеждане от други сходни примери дава
възможност за наистина конкретни съвети и по-добро
комуникиране на наличните технологични решения. Това би
могло да бъде под формата на електронен инструмент или
платформа за консултантски услуги, адаптирани към
потребностите на всеки земеделски производител или
консултант, с акцент върху ключовите показатели и
подпомагащи вземането на решения и управлението на
планирането.
Трябва да се съчетае използването на големи масиви
от данни и истории на успеха, иновации и добри примери
от решения, които вече са приложени на ниво стопанство (т.е.
от „местни герои“, както предложи един от участниците). Това
би могло да включва всички действащи лица от СЗИСС по
различни начини, например изследователите биха могли да
предоставят знания, технологичните компании – информация
за наличните технологии и цифрови решения и т.н.

•
•
•

Bisnes+

От земеделски производители Събирането на необходимите данни за административни
към държавната
цели (т.е. съответствие) би могло да бъде автоматизирано
администрация
чрез използване на цифрови решения, като търговските
дружества биха могли да предоставят различни технически
решения за това и така да направят данните по-леснодостъпни
за управляващите органи. Тези данни трябва да се анализират
прецизно и ефективно, което би ги направило леснодостъпни
за земеделските производители. Така може едновременно да
се осигури ценна информация, която да помогне при
вземането на решения, и да се адресират евентуалните
проблеми със сигурността на данните за земеделските
производители.
Улесняването на докладването към управляващите органи и
останалите ползи за стопанството биха насърчили
земеделските производители да инвестират в нови технологии.

•
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•

•
•

Bisnes+

APIAGRO
Интелигентна
селскостопанска
система Gaiasense
Е-услуги за собственици
на гори и доставчици на
услуги - Metsään.fi

ReCAP: Укрепване на
ОСП
Единно приложение
Подкрепени от
държавата услуги за
цифровизация на
селското стопанство в
Естония

финансирано от

От земеделски производители Цифровите технологии могат да увеличат прозрачността, да
към потребители/граждани
подобрят проследимостта и да увеличат разбирането между
земеделските производители и гражданите/потребителите.
Потенциалните решения може да се крият в цифровите
инструменти и блокчейн технологиите.

•

Проект SC-TRACE

От земеделски производители Съществуват множество области на производство, при които
към доставчици на суровини
технологии, които вече се предоставят от доставчици на
земеделските производители, биха могли да подобрят
производителността и устойчивостта. Въпреки това е
необходимо да се подобрят връзките между земеделските
производители и доставчиците, например да се гарантира
посрещане на конкретните потребности на земеделските
производители. Освен това е важно да се подобрят връзките
между различните доставчици на земеделските
производители, например като се разгледа по какъв начин
биха могли да се съчетаят различните технологии.
Надеждността на данните, както и доверието на
земеделските производители към рамката за управление на
данни на доставчика (сигурност, въпроси, свързани с
поверителността на личните данни) са необходими
предварителни условия. Държавните администрации биха
могли да допринесат за осигуряване на такава среда на
доверие.

•

Цифрови инструменти за
подкрепа на кооперативи
за селскостопанска
техника

От изследователи към
съветници, от изследователи
към земеделски
производители

•

Обучение от
разстояние IBERS
Интелигентна
селскостопанска
система Gaiasense
APIAGRO
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Обменът на знания и новите разработки трябва да бъдат побързи и по-адаптирани към конкретните нужди. Трябва да се
използва електронно обучение. Земеделските
производители биха могли да предоставят доста данни от
стопанствата на изследователите, ако разполагат с модерни
технологични решения, чрез които да събират данни. Така
полза биха имали и двете страни – изследователите ще
получат информация от реални примери, вместо от
организирани експерименти, а земеделските производители
ще получат отзиви за резултатите, както и обратна връзка.

•
•
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В повечето случаи представителите на работната среща идентифицираха няколко действащи лица, които участват в
процеса на подобряване на връзките в СЗИСС.
Най-общо казано, по време на обсъжданията възникнаха няколко теми, които заслужават внимание. Една от тях е
управлението на данните. Първо беше споменато значението на надеждното, лесно и ефикасно събиране на големи
количества данни. Освен това се подчертаха проблемите, свързани с достъпа на данни, сигурността, собствеността и
защитата на личните данни, особено от гледна точка на земеделския производител 8. Качеството на анализа на данните
също бе посочено като важна тема, на която трябва да се обърне внимание.
Няколко пъти се подчерта и потенциалната добавена стойност на платформите за данни. Платформите за данни,
които позволяват интегриране и/или кръстосана проверка на различни масиви от данни от различни източници (т.е.
различни действащи лица и организации в СЗИСС), увеличават потенциалната стойност на съответните данни в
сравнение с индивидуалното им използване масив по масив. Освен това те представляват основа за разработване на
нови и усъвършенствани услуги, които изискват голямо количество данни (и знания).
Когато различни действащи лица от СЗИСС си сътрудничат в предоставянето на данни и приложения, получените
услуги имат по-висока добавена стойност. Отделено беше специално внимание на държавните администрации и
данните, които те генерират и управляват, като например данните, свързани с прилагането на ОСП. В този смисъл се
установи, че държавните администрации играят важна роля както като доставчици на данни, така и в създаването
на среда на доверие за внедряване на цифровите технологии от действащите лица в СЗИСС, особено по отношение
на проблемите, свързани с данните.
Действията и технологиите, които подкрепят дейностите между партньорите и процесите бяха подчертани
като решаващи на различни нива и за различни действащи лица, а не само между земеделските производители. Те
могат да включват виртуални и демонстрационни стопанства, инструменти за сравнителен анализ и др. Същевременно
използването на методи за електронно обучение като част от ученето и обучението като цяло също беше обект
на повишено внимание от участниците, които ги възприемаха като добри възможности за съществено подобряване на
трансфера на знания и обмена в рамките на СЗИСС.

8

Проблемите, свързани с управлението на данните, са разгледани подробно в Работната среща на ЕПИ-АГРИ „Споделяне на данни: осигуряване на справедливо споделяне на
ползи от цифровизацията в селското стопанство“
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5. Възможности за земеделските производители в
ерата на цифровите технологии
Участниците отчетоха, че голяма част от земеделските производители имат нужда от подкрепа, за да се запознаят
и за да възприемат нови технологии, както и за да вземат решения относно използването на ИКТ, адаптирани към
конкретните им потребности. Те се нуждаят от подкрепа, за да установят и разберат предлаганите цифрови
решения и за да направят правилния избор за своите стопанства. Въпреки това ситуацията е различна в
различните райони на Европа. Една обща идея между участниците в работната среща беше, че съществуват големи
различия в рамките на земеделската общност в Европа по отношение на внедряването на цифровите технологии.
Тези различия може да зависят от региона (някои региони са на челни позиции, докато други изостават), сектора
(някои сектори са по-цифровизирани, като например интензивното градинарство), поколението, размера на
стопанството и др. Комбинацията от всички тези променливи определя диапазона от профили на „цифровите
стопанства“, а от там и потребностите от информация на стопанството.
Сред участниците имаше всеобщ консенсус, че вече са налице множество технологии, но прилагането им е
възпрепятствано от липса на запознатост, обучение и образование на земеделските производители, а в някои
случаи и на консултантите9. Освен това земеделските производители нямат ясен поглед върху възвръщаемостта
на инвестициите (ROI), когато става дума за конкретната им ситуация: всяко стопанство се нуждае от
адаптиран пример за използване, план за цифровизация или стратегия. От друга страна тези, които
вече са запознати с технологиите и възможностите, които те предлагат, може да нямат доверие, увереност или
сигурност за начина, по който се използват данните и от кого се използват. Накрая, получаването на
допълнителна добавена стойност от използването на тези данни е свързано с определени предизвикателства и
потребности. Някои земеделски производители например биха могли да играят съществена роля по време на
разработването на нови бизнес модели, приложения и др., но на повечето от тях им липсват необходимите
умения и/или позиция в екосистемата на СЗИСС, за да се заемат и да се възползват пряко от тази възможност.
Въпреки това земеделски производители са изразявали интереса си да бъдат включени, когато е възможно, в
проектирането и съвместното създаване на цифрови инструменти още от ранен етап.
Като цяло потребностите от информация на земеделските производители зависят от тяхното „ниво на цифровизация“ или „цифров
профил“, който би могъл да бъде комбинация от тяхната запознатост и умения (включително цифрова грамотност), както е
показано на Фигура 4.
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Фигура 3: Облак от думи въз основа на отговори
на въпроса: „Опишете с ЕДНА ДУМА това, което
е необходимо (различно от финансиране) за
цифровата трансформация на селскостопанския
сектор“

Information
and communication

9 Освен това, участниците считат, че вероятно все още има какво да се подобри в инструментите, например по отношение на тяхното удобство за
потребителите, оперативна съвместимост, добавена стойност и др.

Communication
Government support

funded by
Train-the-Trainer-Courses

знания, свързващи хората

К

СРЕДНИ
НИСКИ

ЦИФРОВИ УМЕНИЯ

ВИСОКИ

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ В ЕРАТА НА ЦИФРОВИТЕ ТЕХНОЛОГИИ:
ПОТРЕБНОСТИ ОТ ИНФОРМАЦИЯ НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ
Възвръщаемост на инвестициите (ROI): кое е
най-подходящо и рентабилно за мен?
Анализ на икономическата целесъобразност.
Какви са социалните и
екологичните последици?

Тези инструменти
решават ли реален
(важен) проблем и/или
създават ли нови
възможности?

Налични технологични
решения?

Адаптирани решения на ниво стопанство: какво
е налично за моето стопанство.
Как мога да се възползвам максимално от това?

Подобряване
на цифровата
грамотност

НИСКА

Образование и обучение: как работи?
От полза ли е за ежедневието?
Разбирам ли го?

Нива на

цифровизация
Добавена стойност от данни
(големи данни): какви нови
бизнес модели, нови приложения,
нови партньорства?

Увеличаване на знанията и доверието
към управлението на данните
(проблеми с данните: защита на
данните, собственост, възможности за
оперативна съвместимост)
Обучение: как се използва на
практика от други като мен? Къде
мога да открия информация и
съвети?

СРЕДНА

ВИСОКА

ЗАПОЗНАТОСТ С ЦИФРОВИТЕ ТЕХНОЛОГИИ

Фигура 4: Потребности от информация на земеделските производители според
нивата на запознатост и умения. Потребностите от информация са събрани чрез
проучване по време на предварителната регистрация за работната среща (Служба
на ЕПИ-АГРИ, 2018)
Основна тема на втория ден бяха ефективните инструменти и методи за повишаване на осведомеността
и комуникацията относно възможностите за цифровизация за земеделските производители, особено
в малки и средни стопанства от всички сектори. Представена беше група от осем вдъхновяващи инициативи и
проекти, работещи в тази насока. Заедно тези примери предлагат богат набор от действия, отговарящи на голяма
част от различните потребности от информация, показани на Фигура 4 по-горе. В Таблица 3 по-долу е представено
тяхно резюме.

ИНИЦИАТИВА
Limburg Agrofood:
подкрепа на агроцифровата общност

ПОТРЕБНОСТ ОТ
ИНФОРМАЦИЯ
Подобряване на
управлението на
данните Нови бизнес
модели и
приложения

Smart-AKIS.
Налични
Европейски СЗИСС за
технологични
водени от иновациите решения
изследвания
в интелигентните
технологии за
земеделие: платформа
за интелигентно
земеделие
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ИЗПЪЛНЕНИ ДЕЙНОСТИ

ОРГАНИЗАТОР

Съвети за цифровизация от Agriculture Innovation
Support (подкрепа за иновации в селското стопанство):
екип от посредници на иновациите оказва подкрепа на
земеделски производители чрез съвети, включително
за цифровизация.
Подкрепящото звено освен това разглежда
възможността за дейности като Център за цифрови
иновации10 чрез обединяване с Brightlands Smart
Services Campus (Кампус за интелигентни услуги
Брайтланд).

LIOF (Компания за
развитие и
инвестиции в
Лимбург),
Нидерландия

Разпространение на различните интелигентни
решения за земеделието, които съществуват в
момента, чрез онлайн платформа, основана на
резултати от изследвания и търговски решения.
Проектът Smart-AKIS освен това насърчава
сътрудничеството между земеделската общност,
услугите за консултации и съвети, научните
изследвания и промишлеността за разработване на
нови проекти за научни изследвания, демонстрации
и трансфер на знания относно интелигентното
земеделие.

Проект Smart-AKIS
(Хоризонт 2020)

финансирано от

Образователен проект
„Цифровизация в
земеделието и
лесовъдството“

Образование и
обучение по
цифрови технологии

Няколко работни пакета, които целят интегрирането
на нови технологии и инструменти в общата
образователна програма на LFI:
•
lkdigital.at предоставя първоначален контакт и
показва къде земеделските производители
могат да открият допълнителни материали;
•
обучение за обучители, за да бъдат
консултанти, преподаватели и лектори на
курсове;
•
курсове, например за информационни системи
за управление на стопанства, използването на
дронове в земеделието или прилагането на
телематиката в земеделието (с акцент върху
опита на земеделските производители).

Федерален институт
за образование и
обучение в областта
на развитието на
селските райони
(LFI) (Австрия)

Каталог за IoT.
- подкрепа за
екосистемата на
IoF2020

Налични
технологични
решения.
Адаптирани решения
на ниво стопанство

Уеб-базиран каталог и инструмент за подпомагане на
решенията въз основа на технологията „интернет на
нещата“ (IoT) Той обединява потребителите на IoT и
предоставящите технологии с потребности, вариращи
от домейни до продукти от IoT (и обратно), чрез
валидирани решения с компоненти, насоки за
монтиране и др. Очаква се проектът да доведе до
създаването на общност от земеделски
производители и доставчици на технологии като се
започне от IoF2020 (интернет на земеделските
производители и храните 2020).

IoF2020 (Хоризонт
2020)
Unparallel
Innovation Lda.

Цифрова
стартираща
консултантска
услуга (4D4F)

Обучение,
информация и
съвети: споделяне на
опит между
партньори

Създаване на общност от практики за споделяне,
обсъждане, разпространение и подкрепа при
прилагането на иновативни подходи в управлението
на мандрите. Разработване на стандартни
оперативни процедури, които могат да бъдат
интегрирани в процеса на вземане на решения в
стопанството.

Проект 4D4F
(Хоризонт 2020)

Виртуална ферма
PLAID

Образование и
обучение: как
работи?
Налични
технологични
решения

Разработване на „виртуална ферма“ за достъп
до демонстрации на ниво стопанство в цяла Европа.
Посетителите на фермата гледат 2D и 3D
видеоклипове, създадени от земеделски
производители, които дават възможност за учене от
партньорите.

Проект PLAID
(Хоризонт 2020)

SEMS – интелигентни
икономически системи
за наблюдение на
производството
и оперативните
разходи, свързани с
прецизността и
високата степен
на механизация

Възвръщаемост на
инвестициите: кое е
най-подходящо и
рентабилно за моето
стопанство?

Оперативна група на ЕПИ11, създаваща онлайн
система за наблюдение на икономическата
устойчивост на системите за производство на
стопанствата в регион Емилия-Романя, Италия.

CRPV - Centro
Ricerche Produzioni
Vegetali - Италия

MIKA DATA –
оперативна група

Увеличаване на
знанията и
доверието към
управлението на
данните

Създаване на услуга за интелигентен анализ на
данните, чрез която земеделските производители
могат да наблюдават и анализират хронологични
данни за индекси на растителността въз основа на
дистанционно изследване, добиви на култури и
други функции, свързани с растежа на културите.
При тази услуга земеделският производител вижда
например вариации в типа на почвата и нивата на
биогенни вещества.

Университет по
технологии в
Тампере –
Финландия
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За повече информация по темата, вижте резултатите от Семинара на ЕПИ-АГРИ за Центрове за цифрови иновации
За повече информация за оперативните групи на ЕПИ: https://ec.europa.eu/eip/agriculture/en/my-eip-agri/operational-groups
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Следователно работата по групи на втория ден от работната среща имаше за цел да създаде действия за
повишаване на осведомеността, за да се адресират потребностите от информация на земеделските производители.
Предложени бяха различни проекти, като комуникация, дейности/събития, обучение, образователни дейности и др.
На участниците беше предложено да използват метода на разказване на истории. Също като по време на първия
ден, всяка група от участници беше поканена да заеме ролята на въображаема СЗИСС и така да адресира целта за
съвместно създаване и сътрудничество за „преживяване“ на функционалната динамика на една СЗИСС. Три
различни разпределени групи се концентрираха върху конкретни теми, а именно: „възраст на земеделския
производител“, „размер на стопанството“ и „местоположение на стопанството“. Целта беше да се обсъди дали някоя
от тези променливи влияе върху типа на проекта за осведомяване/комуникация, който трябва да се структурира и
приложи.
Сесията започна с презентация на примера за EkonMOD milk.

Инструментът EkonMOD milk се използва за
оценка на икономическите въздействия от
различни стратегии на ниво стопанство. Той
интегрира разработени приложения в сферата
на отглеждането на млекодайни крави в една
платформа. Словашкият кооператив AGB Benus
допринася за разработването на инструмента,
като същевременно се стреми да ръководи
прехода към роботизирано доене и хранене и
да направи оценка на възможните начини за
съчетаване на пасищата за паша на млекодойни
крави с роботизираните системи за доене.

Вдъхновени от примерите, представени по-рано, и в опит да отговорят на потребностите от информация,
идентифицирани през ден 1, групите очертаха няколко типа проекти (вж. Фигура 5). Групите бяха помолени: 1) да
идентифицират потребността от информация, която трябва да да бъде адресирана; 2) да опишат типа на проекта
и 3) да посочат кои действащи лица от СЗИСС ще участват и каква ще бъде ролята им.
Потребностите от информация, които привлякоха най-много внимание, бяха тези, които са свързани
с подобряване на знанията на земеделските производители относно наличните технологии, както и
необходимото образование и обучение за внедряването им в рамките на конкретните обстоятелства и цели
на всяко стопанство. Това е отразено във Фигура 4: ниски и средни нива на цифровизация. Това показва, че въпреки
обсъжданията, адресиращи комплексни проблеми, свързани с управлението на данни, възвръщаемостта на
инвестициите или нови бизнес модели, най-често срещаната ситуация в Европа е, че стопанствата, особено
малките и средни такива, са на първи етап от цифровизацията си. Според участниците в работната среща
много земеделски производители все още се запознават с технологиите и с техните възможности. Поради тази
причина повечето действия бяха насочени към комуникиране на възможности за цифровизация, демонстриране на
съществуващи решения на ниво стопанство и от практическа гледна точка.
Тук се подчерта идеята за земеделските производители в центъра на СЗИСС, както и двойната им роля от страната
едновременно на търсенето и предлагането на знания. Земеделските производители бяха определени като
основните действащи лица в голям брой предложения за комуникация/увеличаване на
осведомеността в различни видове дейности: менторство, демонстрация в стопанството, взаимни посещения,
обмен между различни земеделски производители, изпитване на ниво стопанство, експертни групи и мрежи в
общността и др. В тези случаи на консултантите се гледа едновременно като на фасилитатори/доверени
лица и доставчици на знания. Земеделските производители, особено тези, които вече са ангажирани и имат свои
„истории на успеха“ и са на челни позиции, освен това са призовани да служат като посланици и обучители.
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Същевременно и в съответствие с обсъждането на функционирането на СЗИСС (раздел 3) се установи значението
на многостранното измерение на земеделската общност. Различията в рамките на земеделската общност (т.е.
съчетаващи възрастни и млади земеделски производители, напреднали във внедряването и последователи и др.)
са актив, който може да се използва за проектите за повишаване на осведомеността и комуникация.
По различните проекти е предложено създаване и популяризиране на общности, мрежи и платформи от земеделски
производители за обмен на знания и изграждане на доверие.
Всеобщо беше мнението, че е необходимо съчетаване едновременно на аналогови (срещи на живо, лице
в лице) и цифрови подходи и инструменти. Всъщност, традиционните средства, като телевизия, радио,
вестници или списания, са основни в голяма част от структурираните дейности, особено онези, които са посветени
на по-възрастните земеделски производители. Инструментите за ИКТ (социални мрежи, виртуални
демонстрационни ферми, електронно обучение, уебинари и др.) се разглеждат като допълващи и биха послужили
най-вече за разширяване на аудиторията и за подобряване на информационния поток и връзката с останалите
действащи лица от СЗИСС.
И в двата случая е от решаващо значение съдържанието на проектите да се адаптира към конкретните потребности
на земеделските производители и съответно да се състави добра комуникационна стратегия за привличане на
интереса им с акцент върху добавената стойност за тях. В допълнение, в случай че се използват инструменти за
ИКТ, трябва да се гарантира тяхната достъпност за целевите групи и те трябва да се прилагат лесно на практика.
Мрежите и общностите могат да бъдат развити, укрепени или разширени чрез цифровите технологии,
като същевременно те представляват мощно средство за разпространение на възможности в областта
на цифровите технологии. Този факт показва, че цифровата трансформация и социалните иновации могат да
си взаимодействат и да вървят ръка за ръка, като взаимно се укрепват.

„Земеделските производители са чували за технологиите, но не винаги
ги разбират. Реалният проблем е комуникацията, управлението на
промените, достъпът, смяната на поколението... истинските пречки са
именно „хората“.“
- Андрю Ласенви, изпълнителен директор на Иновации за земеделието. -

Следвайки същата логика, участниците в работната среща подчертаха и значението от отчитането на
нормалните ежедневни работни условия в стопанството при организирането на комуникационни
действия, особено с цел гарантиране на включване (т.е. осигуряване на пълно ангажиране на жените
в тези действия). Това означава да се вземе под внимание времевият график, сезонността, необходимостта от
използване на готова информация за привличане на интереса, да се използват приятелските връзки, да се
насърчава изпитването върху собствени устройства на място и т.н.
Трите теми, предложени за всяка разпределена група (размер на стопанствата, географско местоположение и
възраст на земеделските производители), като цяло не бяха основен акцент на обсъжданията. Съображенията за
възрастта на земеделските производители обаче привлякоха вниманието, когато стана дума за типа инструменти,
които да се използват. Например за по-младите земеделски производители с предимство е използването на
социални мрежи и други решения от ИКТ в рамките на съответния проект.
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Фигура 5: Потенциални действия за комуникация/повишаване на осведомеността,
набелязани от участниците
Dragons’ Den (Бърлогата на дракона): издание
на земеделските производители. Групите
представиха идеи за действия за комуникация и
повишаване на осведомеността по време на
груповите сесии през втория ден пред жури от
земеделски производители. Журито, състоящо
се от четири земеделски производители от
различни краища на Европа, представи своето
мнение по предложените инициативи и и избра
„най-добрите“ от тях според него. Групата,
спечелила
одобрението
им,
предложи
иновативен подход, подобен на бързите срещи,
за свързване на млади и възрастни земеделски
производители
с
цел
насърчаване
на
внедряването на цифрови технологии.
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6. Заключения
Участниците в работната среща оцениха събитието като полезно. Според един от тях работната среща е
„помогнала за разбиране на основните фактори, като същевременно е съдействала за създаване на добри
контакти“. Като цяло участниците считат, че тази дейност е допринесла за разширяване на „цифровата земеделска
общност“, като същевременно е предоставила „множество идеи, които биха могли да бъдат приложени с различни
действащи лица“ в различен регионален контекст. Следователно срещата едновременно е подпомогнала
създаването на мрежи между действащите лица от СЗИСС в Европа и е обединила и свързала примери от
цяла Европа, разглеждащи справянето със сходни предизвикателства и възможности. Земеделските
производители и консултантите играха централна роля в работната среща, като въпросите на ниво терен бяха
включени в обсъждания между партньори.
Участниците в работната среща, които представляваха „извадка“ от действащи лица в СЗИСС в Европа, показаха,
че различните заинтересовани страни са ангажирани да увеличат сътрудничеството за улесняване на
внедряването на цифровите технологии на ниво стопанство. Този процес зависи както от технически, така и от
социални фактори, като последните бяха подчертани в различни моменти от събитието. В тази връзка голяма
част от резултатите от работната среща се концентрират върху иновативните начини за съчетаване на подновено
взаимодействие между партньори и групи с по-широкото използване на инструменти за ИКТ и адаптирането им
към потребностите и очакванията на земеделските производители.
Работната среща беше част от поредица от дейности в рамките на мрежата ЕПИ-АГРИ, които разглеждат
възможностите, трудностите и бъдещите потребности на европейския земеделски сектор, за да поеме по пътя на
цифровата революция.

Свързани публикации

Свързани събития

Брошура на ЕПИ-АГРИ „Shaping the digital
(r)evolution in agriculture“
Информационна справка за цифрова
еволюция на ЕПИ-АГРИ Брошура на ЕПИАГРИ „Системи за знания и иновации в
селското стопанство“

Фокусна група на ЕПИ-АГРИ „Интегриране на прецизното земеделие“
Семинар на ЕПИ-АГРИ „Революция на данните: възникващи нови бизнес
модели, движени от данни, в земеделския и хранителния сектор“
Работна среща на ЕПИ-АГРИ „Споделяне на данни: осигуряване на
справедливо споделяне на ползи от цифровизацията в селското стопанство“
Семинар на ЕПИ-АГРИ „Центрове за цифрови иновации: интегриране на
цифровото земеделие“
Среща на върха за агроиновации 2017

Коалиция за умения и работни места в областта на цифровите технологии:
предприемане на действия за подобряване на цифровите умения в Европа
Коалицията за умения и
работни места в
областта на цифровите
технологии обединява
държави членки,
дружества, социални
партньори, организации
с нестопанска цел и
доставчици на
образователни услуги,
които предприемат
действия за
преодоляване на липсата
на цифрови умения в
Европа.

•
•

•
•

•

Обучение на 1 милион млади хора за
работни места в областта на цифровите
технологии, особено безработни.
Подкрепа за повишаване на
квалификацията и
преквалификация на работната
сила и по-конкретно подкрепа за малки
и средни предприятия (МСП).
Модернизиране на образованието
и обучението.
Пренасочване и използване на
наличните средства за подкрепа на
уменията в областта на цифровите
технологии.
Повишаване на осведомеността на
всички граждани.

•
•

•
•
•

•

•
•

Над 360 членове от всички сектори,
включително земеделието
100 „обещания“ - конкретни ангажименти
за действия в посока умения в областта на
цифровите технологии
http://pledgeviewer.eu/
Лицата, дали обещанията, са предложили
обучения на близо 4 милиона души
18 национални коалиции
Европейски награди за умения в областта
на цифровите технологии –
Финалист за 2017:
ZLTO „Успешна цифрова комуникация от
земеделските производители към
потребителите и гражданите в
Нидерландия“
Инициатива „Възможности за стажове в
областта на цифровите технологии“
Европейска седмица на електронните умения
– 1,2 милиона участници през 2017 г.
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Европейското
партньорство
за
иновации
„Селскостопанска
производителност и устойчивост“ (ЕПИ-АГРИ) е едно от петте ЕПИ, стартирани
от Европейската комисия в опит да насърчи бързата модернизация чрез
засилване на усилията за иновации.
ЕПИ-АГРИ има за цел да катализира процеса на иновации в
селскостопанския и лесовъдния сектор чрез обединяване на научните
изследвания и практиката в проекти за изследвания и иновации, както и
чрез мрежата на ЕПИ-АГРИ.
Целта на ЕПИ е да интегрира, опрости и подобри координацията на
съществуващите инструменти и инициативи и да ги допълни с действия там,
където е необходимо. За ЕПИ-АГРИ от основно значение са два конкретни
източника на финансиране:

•
•

Рамката за научни изследвания и иновации на ЕС – Хоризонт 2020;
Политиката за развитие на селските райони на ЕС.
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Присъединете се към мрежата на ЕПИ-АГРИ и се регистрирайте на www.eip-agri.eu

www.eip-agri.eu | +32 2 543 73 48 | servicepoint@eip-agri.eu | Koning Albert II-laan 15 Conscience Building | 1210 Брюксел | Белгия
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